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مقدمة

السيد  /أندريا ريكاردي Andrea Riccardi

وزير التعاون ادلويل واإلندماج
مرة أخرى تتبدى أمهية ادلور اذلي يلعبه التعاون ادلويل واتفاقيات الرشاكة
والتومئة يف كوهنا مصدراً للمامرسات واإلجراءات اجليدة املشرتكة للوصول إىل
حتقيق أهداف عامة .مع لك هذا اخملزون من اخلربات واملعارف اليت أاتهحا هذا
املؤمتر ,أصبح ابإلماكن إجياد “ائتالف تضامين” حقيقي وفعيل ,ابإلضافة إىل
خلق مجموعة من الربامج اليت �ستيرس التواصل بني صانعي القرار يف البدلان
اخملتلفة وتسمح هلم بتطبيق وتفعيل أنظمة وطنية للوقاية من تعاطي اخملدرات.
وهبذه الطريقة� ,ستقوم لك دوةل مبرافقة دوةل أخرى ,بشلك تضامين ,ويف ظل
إدراك أن هذا التحدي اذلي يواهجنا مجيعاً هو حتدي عام .ألن الطريقة املثىل
يه تكل اليت تنجح يف جتاوز الرؤية الضيقة واحملدودة لأل�شياء ويه اليت تركز
عىل خلق منظومات تشغيلية متنامغة .وكام اكن األمر دامئاً ,عندما تتعاون
ادلول اخملتلفة سو ًاي وتتوحد يف �شبكة فامي بيهنا وبني بعض ,يصبح يف مقدوها
مواهجة املشالكت واإلختبارات األكرث صعوبة .تفرقنا وت�شتتنا ال جيلب لنا إال
.اخلسارة أما وحدتنا فه�ي طريق النجاح

تمهيد
أريد أن أٌشري إىل أن تعاطي أي نوع من أنواع اخملدرات ينطوي عىل عديد من اخملاطر واألرضار واليت تصل إىل إحامتلية الوفاة أو إحامتلية اإلعاقة ادلامئة أو
املؤقتة ,مع التأثري  -بدرجات متفاوتة  -عىل منو ونضج القدرات العقلية واذلهنية .ولكها أرضار تؤثر يف الرشحية األكرث أمهية يف أي جممتع :ال�شباب وصغار
.السن ,واذلين يعدون حبق قوتنا ورهاننا األول من أجل إجياد م�ستقبل أفضل
ال ميكننا القبول بأن يصري تعاطي اخملدرات أسلوب حياة معمتد يف أي جممتع .ولهذا فيجب اعتبار ال�سياسات اليت هتدف إىل الوقاية من اخملدرات ذات أولوية
قصوى سواء فامي يتعلق ابجلانب الصحي أو ابجلانبني اإلجامتعي واإلقتصادي .البد أن حنمي أطفالنا و�شبابنا من الوقوع يف هوة اخملدرات ,وجيب التعامل
مع رضورة إاتحة بدائل متعددة للوقاية بشلك تباديل وبناء عىل أساس كوهنا حقاً إنسانيا جيب أن يمت الرتكزي عليه من قبل ال�سياسات واإلسرتاتيجيات
امل�ستقبلية .ولتحقيق لك ذكل حنن بصدد تكوين “ائتالف عاملي للتضامن” واذلي يراد هل قبل أي يشء آخر أن يكون ائتالفاً للمقاصد والنوااي احل�سنة.
نعرف جيداً أن هناك الكثري والكثري من اإلختالفات ال�سيا�سية والثقافية واإلسرتاتيجية بني ادلول اخملتلفة اليت شاركت يف هذا اللقاء ,ولكن أعتقد أنه فامي
يتعلق ابملقاصد العامة ليس هناك مثة خالف بيننا مجيعاً .وبناء عليه فلك ما هندف إليه هو إجياد احلد األدين من التوافق العام بشلك يعظم ويعزز مما من
.شأنه توحيد صفوفنا وليس ما يفرقنا حىت تصري الوقاية من اخملدرات يه منجزان املشرتك
السيد  /جيوفاني سيربيللوني Giovanni Serpelloni

رئيس قسم ماكحفة اخملدرات
رئاسة جملس الوزراء
3

المشروع

الوقاية من اخملدرات ليست جمرد مرصوفات لكهنا استامثر
غالباً ما يتصدى متخذي القرار وصانعي ال�سياسات للتعامل مع املشالكت ذات الصةل مب�ستوى الرفاهية اخلاص
مبجمتعاهتم ويتناولون مواضيعاً متعلق ًة ابلصحة العامة .ال شك أن مشلكة تعاطي اخملدرات تطرح حتدايت جديدة ومعقدة
هبدف التعامل معها من منظور الصحة العامة لتحقيق الوقاية الاكمةل .وبإزاء هذه التحدايت جيب أن يتوفر ملتخذي
القرار اللجوء إىل طلب ادلمع من �شباكت دولية تتأسس عىل مبدأ تبادل األفاكر واملامرسات اجليدة اليت من شأهنا
.قيادة معلية تطوير املنظومة الترشيعية لتأخذ بعني اإلعتبار هذه املشلكة وحتيط هبا علامً وتصبح أكرث قابلية للتطبيق
فامي يتعلق ابمل�ستوى احلكويم ,غالباً ال يكون متخذي القرار وصانعي ال�سياسات اذلين يتداولون املسائل والقضااي اخلاصة
ابخملدرات من خلفيات فنية  -علمية متخصصة .وابلتايل فإنه رمبا يشوب تفاعلهم الثقايف مع هذه املشلكة بعض جوانب
اخللل لغياب املعلومات واملعارف الفنية ذات الصةل ,ورمبا يؤدي ذكل يف بعض األحيان إىل تأويل قارص وجزيئ لطبيعة
املشلكة وطرق ماكحفهتا .وقد يكون هذا هو السبب اذلي يفرس كيف أن الكثري من متخذي القرار وصانعي ال�سياسات
.ال يلتفتون إىل أمهية اللجوء إىل وسائل الوقاية اإلحرتازية واليت ال حتظى بقدر ٍ
اكف من املعرفة والتقدير

Gilberto Gerra

جيلبرتو جيررا

رئيس قطاع الوقاية من اخملدرات والصحة يف مكتب األمم
” “UNODCاملتحدة املعين مباكحفة اخملدرات واجلرمية

مشالك سيتصدى لها املرشوع
هيدف هذا املرشوع إىل حتسني الوعي دلى متخذي القرار وصانعي ال�سياسات ابأل�سباب املؤدية إىل تعاطي اخملدرات
وطبيعة هذه املشلكة وما يرتتب علهيا من تبعية تصل حلد اإلدمان .وكذكل تزويدمه مبعلومات ومعارف متعلقة ابملامرسات
الفعاةل واليت تتأسس عىل مبدأ الوقاية من تعاطي اخملدرات .هذا املرشوع يعمتد عىل القيام بعملية إعداد ملتخذي القرار
وصانعي ال�سياسات فامي يتعلق ابلوسائل املتخصصة يف هذا اإلطار وكذا إطالعهم عىل النتاجئ امللموسة اليت مت التوصل
.إلهيا من خالل الربامج القامئة عىل ادلالئل العلمية وتر�شيد التاكليف ,وذكل بعد التأكد من التطبيق الصحيح لها
وهكذا �سيكون عىل عاتق متخذي القرار وصانعي ال�سياسات اذلين سيشاركون يف هذا املرشوع اإلضطالع بدور هام
مع زمالهئم فامي يتعلق بنرش وتروجي معرفة أكرث ابملوضوع .ابإلضافة إىل ذكل� ,سيقوم املرشوع بتقدمي أشاكل ادلمع اخملتلفة
لدلول األعضاء سواء فامي يتعلق بتخطيط وتصممي وتطوير وتنفيذ أنظمة الوقاية الوطنية اليت ترتكز عىل ادلالئل العلمية
.للمنجزات وعىل بيان العالقة بني تر�شيد التاكليف والفاعلية
ويف اخلتام جتدر اإلشارة إىل أن هذا املرشوع يساعد اخلرباء اخملتصني يف جمال محالت ماكحفة اخملدرات وامحلالت
.التوعوية ذات الصةل عىل ضامن أن تصممي وتطوير وتنفيذ هذه امحلالت يمت عىل أفضل وجه ممكن

Giovanna Campello

جوفانا كامبيللو

) (UNODCالوقاية والعالج وإعادة التأهيل
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الهدف الرئييس للمرشوع املقرتح والنتاجئ املرجوه
زايدة الوعي دلى متخذي القرار وصانعي ال�سياسات حملياً ودوليا بأ�سباب تعاطي اخملدرات وما يرتتب عىل ذكل من تبعية تصل حلد اإلدمان ,وكذكل
.اإلحاطة بأساليب املاكحفة وعالقهتا من انحية التاكليف واإلجناز ,ورضورة إجياد وتطوير أنظمة وقاية ترتكز عىل عاميل ادلالئل والفاعلية

اسرتاتيجية الوقاية ومتخذي القرار  -ائتالف تضامين
وقسم ” “UNODCاسرتاتيجية الوقاية ومتخذي القرار” يه مبادرة مت التوصل إلهيا عن طريقة املشاركة بني مكتب األمم املتحدة ملاكحفة اخملدرات واجلرمية“
�سياسات ماكحفة اخملدرات ,وهتدف املبادرة إىل نرش وتعزيز املعايري ادلولية للمكتب يف جمال الوقاية من تعاطي املواد اخملدرة وكذكل تقدمي ادلمع ملتخذي
.القرار وصانعي ال�سياسات هبدف املساعدة يف إنشاء منظومة وقاية وطنية تركز عىل الصحة العامة وتعمتد عىل األدةل العلمية
ت�شمتل املبادرة عىل إجياد مراكز وقاية حملية وتأهيل متخذي القرار وصانعي ال�سياسات من أجل تزويدمه ابلوسائل العملية لتحسني منظومة الوقاية الوطنية
يف بالدمه ,وكذا تزويدمه مبجموعة من الربامج واملواد الفعاةل يف جمال الوقاية .وسوف ت�شمتل املبادرة يف املقام األول عىل ادلول اخملتلفة الواقعة يف أمرياك
.الوسطى وشامل أفريقيا وآ�سيا الوسطى وآ�سيا الرشقية
مت إطالق هذا الربانمج بتارخي  9/10/2012التاسع من أكتوبر لعام ألفني وإثنا عرش يف العامصة اإليطالية روما ,مبشاركة رؤساء الهيئات واألهجزة الوطنية
املعنية مباكحفة اخملدرات يف ادلول الراغبة يف الانضامم إىل هذه الرشاكة ,واليت هتدف إىل تقدمي لك صور ادلمع لل�شباب وصغار السن حىت يمتكنوا من
.الا�ستفادة من قدراهتم بشلك اكمل وتأكيد اإللزتام خبلق جممتعات ال ميكن فهيا إعتبار اخملدرات أسلوب حياة معمتد
يف  10/10/2012العارش من أكتوبر ,وهجت ادلعوة للوفود للحضور واملشاركة يف حدثني هممني :األول مت تنظميه من قبل امجلعية الوطنية خلرباء حمامك
واكن موضوعه هو تعزيز الامنذج القضائية البديةل ملواهجة اجلرامئ املتعلقة ابخملدرات .أما الثاين فقام عىل تنظميه املعهد اإلقلميي لألمم  “NADCP”,اخملدرات
.واذلي تركز عىل حتسني أنظمة رصد املواد اخملدرة هبدف تعزيز قدرة الهيئات والسلطات الوطنية عىل الرقابة ” “UNICRIاملتحدة ألحباث اجلرمية والعداةل

أن مفهوم التعاون ميثل املبدأ األصيل اذلي من أجهل جيب أن يكون واحضاً
أن اإللزتام املتبادل بني ادلول املشاركة هو قمية مضافة للمبادرات القامئة .كام
أن تبادل املامرسات اجليدة جيب أن يصري أساساً ألي إجراء أو فعل
مؤسيس أو تصور ثقايف ,بغض النظر عن جحم الاختالفات بني املؤسسات
.والثقافات اخلاصة بلك دوةل عىل حدة
إلزيابيتا �سمييوين Elisabetta Simeoni

رئاسة جملس الوزراء  “DPA” -قسم �سياسات ماكحفة اخملدرات
املدير العام للقطاع الفين والعلمي ,وم�سئول العالقات ادلولية
منسق مرشوع متخذي القرار
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مذكرة إعالن نوايا للوقاية من تعاطي المخدرات

مقدمة

روما بتارخي 09/10/2012

هذه املذكرة تسعى إىل تعريف ونرش بعض املفاهمي واملبادىء األسا�سية من أجل تنفيذ اسرتاتيجيات وطرق الوقاية اليت هتدف إىل منع ظهور مشلكة تعاطي
اخملدرات واإلرساف يف تناول الكحول أو إماكنية تأخري حدوث ذكل يف فئة ال�شباب .وميكن لهذه الاسرتاتيجيات واإلجراءات الوقائية أن تكون موهجة
بدرجات متفاوتة هبدف حماوةل جتنب الوصول إىل م�ستوايت خمتلفة من األخطار املرتبطة بتعاطي املواد اخملدرة .وبشلك عام ,فأكرث ما نود لفت اإلنتباه إليه
.فامي يتعلق ابلوقاية املبكرة هو الوقاية يف املرحةل العمرية اليت ت�سبق مرحةل املراهقة
بعض األشخاص اذلين يتعاطون اخملدرات يفعلون ذكل بسبب وجود أ�سباب معقدة قد تتعلق بعوامل وراثية أو عوامل مردها إىل أنظمهتم العصبية
واذلهنية ,وقد تتعلق هذه األ�سباب بشخصياهتم واترخي نضجهم ومنومه العاطفي ,أو ابلظروف اإلجامتعية السلبية اليت ميرون هبا مثل عدم املساواة أو
.األقصاء ,وقد يكون من أمه األ�سباب كذكل وفرة املواد اخملدرة يف األقالمي اليت يعيشون فهيا1-4
الوقاية يه سالح فعال وم�ستدام .ولزايدة فعالية وأثر هذه اإلجراءات الوقائية جيدر بنا األخذ بأكرب قدر ممكن من الربامج والاسرتاتيجيات املتبعة عاملياً
واليت تنحى منحاً علمياً مت التثبت منه .وماكحفة تعاطي اخملدرات متثل تقلي ًال يف التاكليف الفعلية ,5-10كام أهنا تساعد عىل جتنب سلوكيات وخماطر أخري
.ذات صةل.11وذلكل ينبغي النظر إىل وسائل ماكحفة تعاطي اخملدرات بإعتبارها هتدف إىل مساعدة ال�شباب والبالغني عىل المنو يف مناخ حصي وآمن
وحىت يمت تبادل الاسرتاتيجيات املشرتكة جيب النظر إىل عادة تعاطي املواد اخملدرة ,حىت قبل الوصول ملرحةل اإلدمان ,بإعتبارها عادة حتمل خماطر عالية
من الناحية الصحية واإلجامتعية للشخص .وجيب التوقف عهنا وتفادهيا ملا لها من آاثر سلبية عىل األفراد احمليطني مع ما يرتتب عىل ذكل من زايدة إحامتلية
.وقوع حوادث سلبية متعلقة ابإل�سمترار يف تعاطي اخملدرات12,13
إن إدمان اخملدرات وإدمان الكحول يعتربان من األمراض اليت تصيب ادلماغ واليت ميكن الوقاية مهنا وعالهجا بشلك اتم .ويه تنتج عن تعاطي املواد
.اخملدرة أو املواد الكحولية لفرتات طويةل وم�سمترة مع وجود بعض العوامل الوراثية والنف�سية واإلجامتعية والبيئية املؤثرة14-16
جيب النظر ملشلكيت تعاطي املواد اخملدرة وتعاطي الكحول وما يرتتب علهيام من تبعية تصل حلد اإلدمان ,فض ًال عن كوهنام مشلكتني إجامتعيتني ,بإعتبارها
مشلكتني ذات صةل ابلصحة العامة .وذلا جيب اإلهامتم هبام بشلك خاص وتوفري استامثرات جادة من أجل دمع الربامج واإلجراءات الوقائية الفعاةل وامل�ستدامة
.ملواهجهتام
إن املهارات احلياتية القامئة عىل الوقاية وعىل ماكحفة تعاطي املواد اخملدرة والكحوليات وكذكل تعاطي العقاقري دون اإلرشاف الطيب 17جيب أن تصبح
جزءاً أصي ًال من املنظومة السلوكية للمراهقني والبالغني عىل السواء .وابإلضافة إىل ذكل يتوجب عىل األابء واملدرسني واملربيني ومتخذي القرار وصانعي
.ال�سياسات ,لك يف جماهل ووفق اختصاصاته ,دمع وتعزيز المنو والتطور املبكر لهذه املهارات احلياتية والتأكد من انتشارها بني األجيال الشابة
ولتحقيق ذكل البد من حماوةل تطوير فهم مشرتك :من األولوية مباكن تفعيل اإلجراءات املبكرة اليت من شأهنا كشف حالتني رئي�سيتني يف أقرب وقت ممكن
للتعامل معهام قبل ا�ستفحال األمر ,وهام حاةل وجود القابلية للتعاطي (قبل البدء فعلياً يف تعاطي اخملدرات) وحاةل الا�ستخدام العريض املبديئ للمخدرات,
.خاصة يف املرحةل اليت ت�سبق مرحةل اإلدمان
الغرض من هذه اإلجراءات ,واليت يطلق علهيا إجراءات “الكشف املبكر” ,هو حماوةل تفادي أو تأخري ظهور بعض السلوكيات اإلجامتعية واليت من شأهنا
:زايدة إحامتلية تعاطي اخملدرات .وبشلك خاص ميكن أن نلخص األهداف الرئي�سية لهذه اإلجراءات عىل النحو التايل
1.
.تفعيل تقدمي ادلمع املبكر للعائالت اليت تظهر هبا مشالك متعلقة ابلقابلية للتعاطي
2.
.تفعيل بعض الوسائل الرتبوية املبكرة واخملصصة لألشخاص اذلين دلهيم قابلية أكرث من غريمه للتعاطي وخاصة يف األطفال واملراهقني
3.
تقليل إحامتليات البدء يف تعاطي املواد اخملدرة يف سن مبكرة ,مبا يف ذكل تفادي التعاطي ولو عىل سبيل التجربة ,وما ميكن أن يرتتب عليه من
”.حتفزي لدلماغ واخلوض يف مسارات متطورة تودي بصاحهبا إىل تعاطي الكواكيني والهريوين والعقاقري املنشطة “األمفيتامينات
4.
.جتنب التغريات املؤثرة عىل النضج الف�سيولويج لدلماغ واليت ترتتب عىل تعاطي اخملدرات يف مرحةل املراهقة
5.
التعجيل بتفعيل التدخل العاليج يف حاةل التعاطي ادلوري للمخدرات أو حىت يف حاةل اإلدمان لتقليل إحامتلية اجلرعات الزائدة أو األمراض
.املُعدية ذات الصةل

6

).التقليل من خماطر وقوع احلوادث املتعلقة بتعاطي اخملدرات (مثل احلوادث املرورية ,احلوادث املزنلية واملهنية ,العنف وسوء املعامةل
.تر�شيد تاكليف الرعاية الصحية واإلجامتعية والفردية املرتتبة عىل اإلدمان

6.
7.

بعض املعلومات األسا�سية يف العلوم العصبية للعاملني يف جمال الوقاية
النضج الدماغي

جيب عىل املهنيني العامليني يف جمال الوقاية من تعاطي اخملدرات أن يدركوا أن نضج ادلماغ البرشي يكمتل مع بلوغ سن الواحدة والعرشين أو الثانية والعرشين
18-22
.وذكل مع إكامتل منو منطقة الفص اجلهب�ي امل�سئوةل عن التحمك اإلرادي يف السلوكيات وادلوافع والوظائف اإلدراكية الهامة لصنع القرار والتعامل والتحفزي
هذه املرحةل من النضج تنطوي عىل معلية قولبة م�سمترة للهيالك وال�شباكت العصبية (املرونة العصبية) مع إعادة تصممي
لألنظمة العصبية احليوية اخلاصة ابإل�شباع وال�سيطرة عىل ادلوافع والتكيف املزتامن للعمليات املعرفية والرتبوية ,واليت �ستكون ذات أمهية قصوى يف امل�ستقبل
24-26
.لتفسري وتأويل الواقع وملواهجة منايح احلياة اخملتلفة وتطوير إ�ستقاللية الشخص
معلية نضوج ادلماغ يه معلية معقدة وشديدة احلسا�سية جتاه األحداث اخلارجية (الصدمات واألحداث السلبية األخرى) ,وكذكل جتاه تأثري املواد اخملدرة
وكذكل نظام اإلندروفني وبوجه خاص اإلندواكناّ بينويد  “GABA”,والعقاقري ذات التأثري النفساين .فأنظمة ادلوابمني والسريوتونني والنورأدرين و اجلااب
تصبح شديدة احلسا�سية يف حاةل تعاطي العقاقري اخملدرة .ففي مقدور اخملدرات أن تتفاعل عك�سياً مع لك هذه األنظمة وميكن ”“endocannabinoidi
حلاةل التحفزي املفرطة أن تسبب حتو ًال معيقاً سواء يف هيلك األنظمة أو يف وظيفهتا الف�سيولوجية التقليدية .ونتيج ًة ذلكل ميتد هذا الرضر العميق ليطال ويؤثر
سلبياً عىل األداء اإلدرايك للفرد ,ودرجة وعيه ,وقدرته عىل التحليل والمتيزي والتعامل مع املشالك ,وم�ستوايت اإل�شباع الفي�سيولويج لألهداف اإلعتيادية
28-29
.يف احلياة اليومية ,والرغبة يف مواهجة مشالك احلياة ,والتذكر وابلتايل التعلمي 27وكذكل معدل اذلاكء
لك هذا يصري أكرث أمهية إذا مت النظر إىل أن تعاطي اخملدرات يمت يف املرحةل العمرية اليت تتشلك هبا وتكمتل لك الامنذج اإلدراكية والسلوكية و منظومة القمي
وإختاذ القرار للفرد واليت سوف تؤثر عىل حياته امل�ستقبلية ابلاكمل .إذا اكنت هذه العمليات تمت يف ظل حاةل من اخللل يف اإلدراك والتصور وابلتايل اخللل
يف تأويل وتفسري الواقع بسبب تعاطي اخملدرات ,فلن يكون من املمكن لها المنو والتطور الف�سيولويج بشلك حصيح ما �سيؤدي إىل إحنراف عن املسار
30
.اذلي اكن جيب علهيا سلوكه يف حال غياب اخملدرات
التحفيز الدماغي المترتب على تعاطي المخدرات

مفهوم رئييس آخر جيب أال يغيب عن من يعمل يف جمال الوقاية من تعاطي املواد اخملدرات هو أن التعاطي يف سن مبكرة (للقنب “املارجيواان” عىل سبيل
املثال) والتجربة املبكرة ألاثره النف�سية ومشاعر الراحة اليت يودلها ,هذه التجربة ابإلضافة إىل ما تسببه من أرضار عصبية  -إدراكية ,31-40قادرة عىل خلق
حتفزي دماغي يؤدي يف أغلب األحيان إىل إحداث إجنذاب ومن مث تعاطي مواد خمدرة أخرى مثل الكواكيني والهريوين والوقوع يف هوة اإلدمان .ذلكل يتضح
41,42
.أنه من املناسب العمل عىل جتنيب األشخاص ذوي القابلية للتعاطي اخلوض يف مثل هذه “التجارب” اليت ال حيمد عقباها
القابلية لتعاطي المواد المخدرة

عند حتديد اسرتاتيجيات وإجراءات الوقاية جيب أن يوضع يف اإلعتبار أنه ليس لك األطفال واملراهقني عىل نفس امل�ستوى فامي يتعلق بإحامتلية تعرضهم
ملشلكة تعاطي اخملدرات والوصول إىل مرحةل اإلدمان .هناك عوامل وظروف من شأهنا أن جتعل هذه اإلحامتالت متفاوتة ومتغرية .وهذا ينطوى عىل مدى
القابلية لتعاطي املواد اخملدرة وكون البعض دلهيم ا�ستعداد أكرث من غريمه للتعرض ملثل هذه املشالك .43-46وإن اكن جيب أال يغيب عن األذهان أنه من
املمكن زايدة ا�ستعداد بعض األفراد لتعاطي اخملدرات ,كام حيدث مع بعض البالغني واملتقدمني يف السن ,عندما يتعرضون لظروف حياتية سلبية أو ضاغطة
من شأهنا تفعيل بعض األوضاع النف�سية اليت ميكن أن أن ترفع من إحامتالت تعاطي الشخص للمخدرات أو اإلفراط يف تعاطي الكحول .47هذه العوامل
ميكن أن تكون خمتلفة ومتعددة وفق طبيعهتا :فقد تكون فردية مثل الرتكيب الورايث ومن مث منو وتطور أنظمة اإل�شباع وال�سيطرة عىل الانفعاالت بطرق
سلوكية واجامتعية مضطربة .وهناك عوامل أخرى هامة مثل العامل األرسي والاجامتعي والبييئ خاصة فامي يتعلق بغياب الرعاية الاكفية وادلمع والرقابة
األبوية ,ووجود العنف وسوء املعامةل وصو ًال إىل احلرمان العاطفي وكذا الظروف احلياتية واألحداث الضاغطة .هؤالء األفراد ميكن أن يكون دلهيم احامتلية
عالية للجوء إىل “جتربة” املواد اخملدرة ,ومن مث اإلجنراف يف هوة اإلدمان .ومع ذكل ينبغي التذكري أن وجود قابلية وا�ستعداد لتعاطي اخملدرات ال تعين
ابلرضورة أن اإلدمان هو املسار اإلجباري والقدر اذلي ال همرب منه وال فاكك .فهؤالء األفراد ميكن إخضاعهم للحامية واملتابعة وجتنيهبم تعاطي اخملدرات
7

والوصول إىل مرحةل اإلدمان عرب التضافر اجليد بني األرسة واملدرسة واجملمتع .وهكذا ميكن القول أن القابلية والا�ستعداد للتعاطي ليست قدراً جرب ًاي ولكهنا
.فقط وضع ميكن تعديهل وتالفيه يف حال زايدة احامتلية اللجوء إىل تعاطي املواد اخملدرة والوصول إىل مرحةل التبعية واإلدمان

مباديء لوقاية علمية موهجة
.اجلدول التايل يبني أمه املباديء اليت جيب اتباعها لتحديد الاسرتاتيجيات واإلجراءات الوقائية العلمية املوهجة
1

التحديد
واإلجراءات
المبكرة

2

الوقاية الشاملة
إزاء السلوكيات
الخطرة

3

الوقاية المنتقاة
والوقاية الموجهة

ابإلضافة إىل الوقاية الشامةل ,هناك عدة أنواع أخرى من الوقاية واليت ينبغي إعطاهئا األولوية مثل الوقاية املنتقاة والوقاية املوهجة .وهام
خيصصان للتعامل مع ال�شباب اذلين دلهيم ن�سبة عالية من احامتلية تعاطي اخملدرات واإلدمان لوجود عوامل متعلقة متعددة بقابليتعم أو
ا�ستعدادمه للتعاطي .72-75وجيب أيضاً أن تكون طرق الوقاية متباينة مع األخذ يف الاعتبار لعامل اجلنس والفئة العمرية (مرحةل
التطور) واحلاةل املزاجية والظروف البيئية احمليطة.76-79

4

الوقاية الدائمة
والوقاية الدورية
إلدراك معدالت
الخطورة

جتب أن تكون اإلجراءات الوقائية دامئة ,ودورية ومنظمة وفق برامج حمددة .جيب تزويد األشخاص املعنيني مبعلومات حول خماطر
وأرضار اخملدرات بشلك متوافق مع قدراهتم عىل الفهم واإلستيعاب .كام جيب أن هتدف هذه اإلجراءات الوقائية إىل زايدة إدراك
اخلطورة ,والكفاءة اذلاتية ,واحرتام اذلات ,وهمارات “املرونة” ,لكون هذه العوامل كام أظهرت ادلراسات تعد من عوامل امحلاية
والوقاية عند غالبية ال�شباب .فإدراك اخلطورة ميكن أن خيلق حتفزياً جيداً لتحصيل واحلفاظ عىل سلوكيات تتسم ابلصحية وجتنب
تعاطي املواد اخملدرة .80-89وكذا فامي يتعلق ببايق العوامل واليت من شأهنا يه األخرى املسامهة يف تطوير بعض السلوكيات الصحية.
جتدر اإلشارة هنا إىل أن رد فعل األشخاص عىل رسائل التوعية والتنبيه قد يكون متبايناً ,إال أن الغالبية العظمى تغيري من سلوكها
تغيرياً إجيابياً .90,91يمت توفري املعلومات التحذيرية املبكرة (معلومات اإلنذار) حول اخملاطر واألرضار النامجة عن تعاطي اخملدرات ,ليس
فقط من الناحية الصحية ولكن كذكل من الناحيتني القانونية واإلجامتعية عىل األفراد.92-95

5

بيانات ومعلومات
مكافحة المخدرات
يجب أن تكون
متالئمة ومؤسسة
على الدالئل
والبراهين

جيب عىل لك إجراءات الوقاية الرتبوية ولك الرسائل التوعوية أن تكون متالمئة يف حمتواها وأهدافها مع البيئة احمليطة اليت تطرح فهيا
ومع مجيع األطراف املشاركة يف تفعيل هذه اإلجراءات .96وذلكل ,مفن املهم اإلتفاق عىل مرجعيات علمية وثقافية موحدة وموثوق هبا,
كام جيب جتنب الرسائل املتناقضة فامي يتعلق بتعاطي املواد اخملدرة أو اإلرساف يف تعاطي الكحول .جيب أن تكون املعلومات والرسائل
واحضة ال لبس فهيا عند احلديث عن األخطار احملمتةل ذات الصةل بتعاطي اخملدرات أو اإلرساف يف تعاطي الكحول.97,98

تعزيز التحديد املبكر لعوامل القابلية واإل�ستعداد لتعاطي اخملدرات والسلوكيات ذات نسب اخملاطرة األكرب بغرض تفعيل إجراءات
مبكرة يف اجملال التوجهي�ي بشلك يقوم عىل التضافر واإلندماج بني األرسة واملدرسة وأماكن العمل وكذا يف اجملال العاليج يف حال
زايدة معدل التعاطي أو اإلدمان.48-50
هذه اإلجراءات التوجهيية �ستكون عىل عاتق األرسة واملدرسة ,وذلا يلزم إجياد تضافر وتاكمل للجهود بني املؤس�ستني هبدف تعزيز
وصيانة املهارات احلياتية والسلوكيات الصحية.51-53
إجراءات الوقاية املبكرة جيب أن تبدأ يف مرحةل ما قبل الوالدة ,وذكل بعدم تشجيع األهمات احلوامل عىل تعاطي اخملدرات ملا من ذكل
من أثر ,كام ثبت علمياً ,عىل اجلنني حيث تزيد قابليته وا�ستعداده امل�ستقبيل لتعاطي اخملدرات يف سن املراهقة والوصول ملرحةل
اإلدمان .54-61وعالوة عىل ذكل ,حىت تصبح اإلجراءات التوعوية واملهارات اخلاصة برتبية األطفال أكرث فعالية جيب أن تبدأ مبكراً.
وابلن�سبة لألطفال يف سن صغرية ,بني األربع والست �سنوات ,وخالل فرتة الطفوةل ,62,63مع الرتكزي عىل حتديد اإلضطراابت السلوكية
والتعامل معها بشلك سلمي وعىل أمناط احلياة اخملتلفة والعادات الصحية بطريقة تكفل احلصول عىل درجة عالية من الرعاية األبوية.
إجراءات الوقاية جيب أن يمت توجهيها للتصدي بشلك مزتامن وشامل ملشلكيت تعاطي أنواع خمتلفة من املواد اخملدرة ويف نفس الوقت
مشلكة اإلفراط يف تعاطي الكحوليات (الكحول ,التبغ ,اخملدرات ,العقاقري دون إرشاف طيب ,املواد امل�ستنشقة... ,إخل).64,65
اإلجراءات التوجهيية/الوقائية جيب أن تتصدى بشلك رئييس للسلوكيات ذات نسب اخلطورة العالية وليس فقط للمواد اخملدرة بشلك
م�ستقل ,يف إطار عام من التثقيف والتوجيه الصحي الهادف لنرش وإتباع أمناط حياة حصية سلمية.66-69
الوقاية الشامةل اجملمتعية لها دور هام 70,71وال جيب التخيل عهنا ,بل الواجب ا�ستكاملها بإجراءات أخرى أكرث حتديداً وختصيصاً.
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6

الرفض الشعبي
المجتمعي

وكذكل جيب أن هتدف الرسائل واملعلومات التوعوية إىل تعزيز الرفض اجملمتعي جتاه تعاطي املواد اخملدرة أو املنشطات ,وخاصة القنب
“املارجيواان” وتعاطي الكحول وهام من أقل م�ستوايت إدراك اخملاطر يف الفئة العمرية لل�شباب ,ومع ذكل غالباً ما يكوانن “بوابة” إىل
خماطر أكرب تصل بصاحهبا إىل تعاطي الهريوين أو الكواكيني .وكام أظهرت ادلراسات العلمية ,يلعب الرفض الشعيب اجملمتعي دوراً ابرزاً
يف تقليل حاالت بدء تعاطي املواد اخملدرة .99-108وذلكل ,ومن أجل حتسني فعالية وأثر املبادرات الوقائية جيب أن يمت دمعها بوجود
حاةل رفض شعيب وجممتعي جتاه تعاطي اخملدرات والكحول بشلك جيعلهام يقدمان دامئاً عىل اعتبارهام “قاميً سلبية”.109-111

7

التركيز على
األسرة والمدرسة
ومواقع العمل
وأماكن التجمعات
وشبكة اإلنترنت

جيب أن تركز مبادرات الوقاية عىل األرسة 112واملدرسة 113-118أساساً ,ولكهنا ال جيب أن تغفل عن مواقع العمل 119,120وأماكن
التجمعات 121,122و�شبكة اإلنرتنت .فكام هو معلوم يوماً بعد يوم تتعاظم أمهية ال�شبكة العنكبوتية يف كوهنا مصدراً للمعلومات ,خاصة يف
ظل نقاط التجمعات عىل العامل اإلفرتايض (عرب �شباكت التواصل اإلجامتعي ,واملدوانت ,وغرف احملادثة... ,اخل) كام أن الكثري من
ال�شباب يرتدد علهيا بشلك ملحوظ .123-126ابإلضافة إىل ذكل ي�ستخدم الكثريون �شبكة اإلنرتنت لإلكتشاف والبحث عن مواد
خمدرة جديدة سواء للتعاطي أو لإلجتار .أما فامي يتعلق ابألرسة ,فيجب أن يتوفر لها قدر مناسب من املعلومات والقدرات واملهارات
األبوية ,حىت تمتكن من تقدمي ادلمع الرتبوي اجليد .وعىل وجه التحديد ,جيب عىل املرأة منذ املراحل األوىل من امحلل أن تعرف أنه
جيب علهيا جتنب تعاطي أي نوع من أنواع اخملدرات أو الكحوليات ,ليك ال تعرض طفلها لزايدة احامتلية ا�ستعداده وقابليته للتعاطي يف
امل�ستقبل بسبب التغريات ادلماغية اليت ميكن للمخدرات أن حتدهثا عىل اجلنني .كام جيب أن يتوفر للوادلين إماكنية احلصول عىل
استشارات مفيدة واللجوء إىل مراكز متخصصة لتطوير املهارات األبوية الالزمة واحلصول عىل خدمات التشخيص املبكر (الكشف
املبكر).
جيب أن يوضع يف اإلعتبار أمهية ورضورة تباين اسرتاتيجيات ومبادرات الوقاية وفقاً للمراحل العمرية واإلمنائية اخملتلفة لألطفال
والبالغني ,وكذكل وفقاً للبيئة احمليطة وم�ستوايت الا�ستعداد والقابلية للتعاطي ,ووفقاً للخصائص العصبية  -اإلدراكية والسلوكية
اخملتلفة.127-133
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ثبت أن فعالية مبادرات الوقاية املوهجة إىل ال�شباب وخاص ًة يف الفئات العمرية األصغر تزيد إذا مت امجلع بني املهنج التوعوي القامئ عىل
المنهج التربوي
وتمكين السلوكيات التحذير من اخملاطر واألرضار ,وبني املهنج الرتبوي القامئ عىل تعزيز دور العالقات األرسية والرعاية احلانية لألبناء املصحوبة ابلرقابة
واإلرشاف امل�سمتر وكذا القواعد الواحضة اليت ينبغي اإللزتام هبا والقامئ كذكل عىل اإلستيعاب وتقدمي ادلمع يف أوقات األزمات وعدم
المسئولة
القدرة اجليدة عىل الفهم .134-137يتطلب هذا املهنج الرتبوي أيضاً األحرتام وقبول األابء ملا ينجح أبناهئم يف حتقيقه من ا�ستقاللية.138
أثبتت ادلالئل العلمية أنه حىت يف حاةل األشخاص ذوي القابلية للتعاطي فإن هذه الوسائل الرتبوية (واليت يمت تنفيذها بشلك متالمئ
مع بيئة األرسة أو املدرسة) ميكن أن تكون فعاةل لتقليل احامتليات تعاطي اخملدرات وما يرتتب عىل ذكل من الوصول ملرحةل اإلدمان,
ألهنا تزيد من فرص اكتساب سلوكيات وأمناط حياة حصية وقدرة جيدة عىل املقاومة إلغراء تعاطي  -ولو عىل سبيل التجربة -
اخملدرات والكحول.139-141
وذلكل لكه ,ينبغي تشجيع وضع برامج لتطوير ومتكني السلوكيات امل�سئوةل عند ال�شباب ,وما يرتتب عىل ذكل من قدرة عىل اختاذ
قرارات عقالنية فامي يتعلق بصحهتم .ومن األمهية والفعالية مباكن الرتكزي عىل تطوير الكفاءة اذلاتية والتحمك يف ادلوافع وتمنية املهارات
احلياتية .ملا يف مجيع ذكل من أثر عىل الا�ستفادة الاكمةل من إماكنيات ال�شباب وتعلميهم كيف يتعاملون بإحرتام مع ذواهتم ومع اآلخرين,
وكيف ميكهنم الوصول إىل أفضل امل�ستوايت اإلجامتعية املمكنة ,وكيف ميكهنم املسامهة بأفعاهلم وأعامهلم يف الهنوض بأرسمه ومبجمتعاهتم
يف ظل الامتثال الاكمل ألحاكم القانون .وعليه ينبغي أن يمت دمع وتشجيع وتقدير السلوك امل�سئول من قبل ال�شباب واملراهقني.
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جيب عىل مبادرات الوقاية أن تعمتد مهنجاً يتأسس عىل ادلالئل والرباهني العلمية بشلك يضمن كفائهتا وفعاليهتا من انحية وأماهنا من
انحية أخرى .142-144من املفيد التذكري برضورة تباين طرق الوقاية حيث أن األشخاص ذوي القابلية األكرب يكون هلم ردود فعل خمتلفة
إزاء احملفزات الوقائية مقا نر ًة ابألشخاص اذلين ليست دلهيم هذه القابلية أو اإل�ستعداد امل�سبق .145-147التوجيه العلمي يقتيض كذكل أن
يمت تقيمي اإلجراءات الوقائية اب�سمترار بإ�ستخدام بعض األنظمة اليت ميكهنا حتديد اخملرجات (بطريقة مكية) واألثر املتحقق وكذا التاكليف
واملنافع املنجزة فعلياً.148-153

التوجيه العلمي
والتقييم المستمر
للنتائج

 10المنظومة
المتوازنة
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ليك تؤيت املبادرات الوقائية بامثرها ,جيب أن تصحهبا إجراءات هتدف لتقليل توافر اخملدرات يف األقالمي املعنية عرب احلفاظ عىل احرتام
القانون وخاص ًة عرب هجود ماكحفة اإلجتار والبيع والزراعة واإلنتاج الغري مرخص .وابإلضافة إىل هذه اإلجراءات الهادفة إىل تقليل
العرض ,من املناسب كذكل احلفاظ عىل عوامل الردع ضد تعاطي اخملدرات من خالل القواعد واللواحئ يف إطار احرتام حقوق
اإلنسان .لك ذكل داخل منظومة متوازنة حتاول دامئاً أن تعادل بني ِكفيت املزيان :من انحية كفة إجراءات ختفيض الطلب ومن انحية
أخرى كفة إجراءات تقليل العرض.154-156

خامتة
إنه ملن املرجو أن تتشارك الكثري من ادلول هذه املباديء وتنجح يف امل�ستقبل القريب يف ابتاكر املزيد من اسرتاتيجيات ومبادرات الوقاية األكرث فعالية
.بشلك يغلب عليه التن�سيق املشرتك والقابلية للتنفيذ
إن مذكرة إعالن النوااي احلالية متثل املقرتح اإليطايل خللق قاعدة للوعي والعمل املشرتك ,هبدف زايدة الوعي ,خاصة يف دوائر متخذي القرار وصانعي
.ال�سياسات ,حول رضورة زايدة املبادرات املشرتكة املعنية مباكحفة تعاطي اخملدرات بوجه خاص من قبل ال�شباب يف لك العامل
إن م�ستقبل لك البدلان يعمتد عىل ما سننجح يف إنشائه والقيام به ل�شبابنا وعىل مدى جناحنا يف تعزيز وحامية حصهتم اجلسامنية والعقلية وكذا إندماهجم يف
.جممتعاهتم ,هبدف إاتحة الفرصة اكم ًةل هلم ليعربوا عن إماكنياهتم اإلبداعية والعقلية واملهنية والروحية
نعتقد أن إاتحة اخليارات واملبادرات الوقائية ضد اخملدرات يه إحدى حقوق اإلنسان اليت جيب أن تكون مكفوةل لألجيال الشابة ,وخاصة يف الفئات
العمرية األصغر �سناً .مفن حقوق األطفال أن تمت حاميهتم من تعاطي وإدمان اخملدرات .157,158وال ميكننا بأي حال من األحوال القبول بأن يصري تعاطي
.وإدمان اخملدرات أسلوب حياة معمتد يف أي جممتع .ال ميكن احلديث عن حرية تداول وتعاطي اخملدرات بإعتبارها حقاً من حقوق اإلنسان
.جيب أن يمت التعامل مع �سياسات الوقاية ضد اخملدرات ابعتبارها أولوية عىل الصعيد الصحي واإلجامتعي واإلقتصادي مجليع ادلول
كام نعتقد كذكل 159-165أن لك الترشيعات اليت حيمتل أن تؤدي إىل زايدة توافر املواد اخملدرة  -اليت مازالت حمرمة قانونياً  -وابلتايل تسهيل تعاطي اخملدرات
لألفراد وخاصة ذوي القابلية امل�سبقة (حىت فامي يتعلق بأغراض الرتفيه أو دون إرشاف الطبيب للك املواد اخملدرة ويأيت يف مقدمهتا القنب “املارجيواان”)166-168
من شأهنا ,مع مرور الزمن ,أن تزيد من ا�سهتالك املواد اخملدرة ,وأن تقلل من الرفض الشعيب 169للتعاطي والوعي مبخاطر اخملدرات ,170مع زايدة احامتلية
التحفزي ادلماغي املبكر حنو اخملدرات وما يرتتب عىل ذكل حىت الوصول ملرحةل اإلدمان وخاصة يف أوساط ال�شباب واألفراد ذوي القابلية امل�سبقة.171-174
ولهذا السبب ,جيب النظر إىل هذه الترشيعات عىل أساس كوهنا ليست مقبوةل وتفتقر إىل ادلمع العلمي وابلتايل ال ميكن أن يمت اللجوء إلهيا يف إطار �سياسات
.واسرتاتيجيات الوقاية احلديثة ,واليت ميكن أن تتأثر سلباً مبثل هذه الترشيعات والتوهجات
حنن نعتقد أن جممتع الغد جيب أن يكون خالياً من اخملدرات ,عىل اختالف أنواعها ,خالياً من اإلرساف يف تعاطي التبغ والكحول .ونعتقد أن ذكل من املمكن
.أن يتحقق عرب اجلهد والعمل املتواصل لنا مجيعاً
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مذكرة إعالن نوايا لتفعيل تدابير بديلة عن
السجن واإلحتجاز للتعامل مع مدمني المخدرات
الذين أرتكبوا جرائم
روما بتارخي 09/10/2012

مقدمة
يف أغلب األحيان يقوم األشخاص مدمنو اخملدرات ابرتاكب جرامئ ذات صةل حبالهتم املرضية وحلاجهتم إىل التحصل عىل اخملدرات .لهذا السبب حتتوي
السجون يف ادلول اخملتلفة عىل ن�سبة مئوية ملحوظة من األشخاص املدمنيني .وابإلضافة إىل املشالك اليت تنجم عن هذا العدد الكبري مثل مشلكة اكتظاظ
السجون ,فهناك صعوابت متعلقة ابلربامج التأهيلية ذات التأثري الضئيل اليت يفرتض أن يتعرض لها السجناء املدمنون .وكام نصت اإلتفاقية الوحيدة
الصادرة ل�سنة  ,1961واملعدةل يف �سنة  ,1972املادة رمق  ,36الفقرة  1ب ,فإنه ينبغي ” “Single Convention on Narcotics Drugsللمخدرات
.اإلشارة إىل إماكنية إختاذ التدابري الالزمة فامي يتعلق ابلعالج الطيب والتعلمي والرعاية الالحقة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج اإلجامتعي للسجناء املدمنيني1
ومع ذكل ,مفن الرضوري التفكري يف مهنج جديد للتعامل مع األشخاص املدمنيني اذلين يرتكبون جرامئ ويمت إحتجازمه ,عىل إعتبار أن هذا اإلحتجاز من
املمكن أن يتحول من تقييد للحرايت إىل كونه فرصة منا�سبة ميكن إقتناصها لتفعيل مناجه تأهيلية حقيقية تتعدى السجون عرب إدماج أكرب لألشخاص
املدمنيني اذلين صدرت حبقهم أحاكم قضائية يف أعامل اجامتعية مفيدة .ولتحقيق ذكل يكون من الالزم إعادة توجيه منظومة القضاء اجلنايئ عن طريق
.اإلستامثر بقدر أكرب فامي يتعلق بعالج وإعادة تأهيل األشخاص مدمين اخملدرات خارج السجون
هتدف هذه الوثيقة إىل رفع م�ستوى الوعي عند الرأي العام عام ًة وعند صانعي ال�سياسات خاص ًة إىل أمهية زايدة التدابري البديةل عن السجن واإلحتجاز
بتقدمي مناجه عالجية  -تأهيلية كبديل عن السجن ملا لها من أثر أكرث فعالية من جمرد اإلحتجاز فامي يتعلق هبدف تقليل أو اإلمتناع عن تعاطي اخملدرات وما
.يتبع ذكل من جرامئ ذات صةل
وال ينبغي التقليل من األمهية اإلقتصادية لهذه التدابري واإلجراءات اليت من شأهنا خلق مزااي وتوفري تاكليف ابلن�سبة للمجمتع باكمهل من خالل حتويل
.األشخاص املدمنيني إىل أشخاص م�ستقلني ومنتجني وقادرين عىل إعاةل أرسمه مما جيعلهم أكرث إندماجاً يف اجملمتع
هذه الوثيقة من انحية أخرى ال تريد اخلوض يف النقاش املتعلق بتجرمي أو عدم جترمي تعاطي املواد اخملدرة ,وترتك األختيار الهنايئ للك دوةل عىل أساس
ا�ستقالليهتا التامة .وبغض النظر عن الترشيعات والقوانني املعمول هبا يف ادلول اخملتلفة ,فإن األمر اذلي جتدر اإلشارة إليه هو إماكنية إجياد مجموعة من
الفرص واحللول املتنوعة واليت رمبا تكون أفضل من حبس واحتجاز مدمين اخملدرات اذلين أرتكبوا جرامئ ذات صةل ابإلدمان .ومن هذا املنطلق ال جيب
النظر إىل هذه املبادرة بإعتبارها دعوة لعفو غري مرشوط جتاه لك من يتعاطي اخملدرات ولك من ارتكب جرامئ ذات صةل ابإلدمان ,ولكن بإعتبارها بدي ًال
ممكناً للسجن يسمح بتطويع مجموعة من طرق ومناجه العالج وإعادة التأهيل الفعاةل واخملصصة لهؤالء األشخاص اذلين ي�ستحقون لك ذكل ابلنظر إىل حالهتم
.املرضية املتعلقة بإدمان اخملدرات
ً
إن زراعة وإنتاج املواد اخملدرة واإلجتار فهيا وتروجيها له�ي أعامل جتب مالحقهتا لكوهنا تقوض حصة وا�ستقرار اجملمتع بأمكهل .وكون الشخص مدمنا ال يربر أي
.من هذه الترصفات اليت تظل م�سهتجن ًة ومدان ًة إجامتعياً

مباديء لتفعيل التدابري واإلجراءات البديةل عن السجن واإلحتجاز
اجلدول التايل يبني أمه املباديء اليت جيب اتباعها لتحديد الاسرتاتيجيات واإلجراءات لتيسري التدابري البديةل عن السجن واإلحتجاز فامي يتعلق ابألشخاص
.املدمنيني اذلين أرتكبوا جرامئ
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1

إن إدمان اخملدرات وإدمان تعاطي الكحول يعتربان من األمراض اليت تصيب ادلماغ واليت ميكن الوقاية مهنا وعالهجا بشلك اتم .ويه
إدمان المواد
المخدرة هو مرض تنتج عن تعاطي املواد اخملدرة أو املواد الكحولية لفرتات طويةل وم�سمترة مع وجود بعض العوامل الوراثية والنف�سية واإلجامتعية والبيئية
املؤثرة.2-8

2

تعاطي المخدرات
(دون الوصول
)لمرحلة اإلدمان

3

الشخص المدمن ال ميكن إعتبار أي خشص جمرماً جملرد تعاطيه مواداً خمدرة أو كحول أو تبعيته لها ,بل جيب تفهم حالته املرضية وتقدمي ادلمع الالزم هل
ال يمكن إعتباره وحتفزيه ومساعدته (وذكل أيضاً بإ�ستخدام سلطة القانون) عىل إنهتاج برانمج جاد للعالج عرب الرعاية الفعاةل واآلمنة واملوهجة ملساعدة
الشخص عىل اسرتداد ا�ستقالليته .15-18وبناء عىل ذكل ال ميكن إعتبار إدمان املواد اخملدرة ,ابلنظر إليه كحاةل مرضية ,عىل أساس كونه
مجرما ً لمجرد
جرمية ت�ستحق العقاب ابلغرامات واحلبس.

تعاطيه للمواد
المخدرة

إن تعاطي اخملدرات بشلك عريض أو دوري (دون الوصول ملرحةل اإلدمان) هو ترصف يرفع احامتلية اخملاطر الصحية اليت من املمكن
تفادهيا بشلك إرادي ,وجيب التعامل مع هذه العادة بإعتبارها خمالفة إدارية يعاقب علهيا مدنياً  9,10من أجل خلق رادع قوي وكذا محلاية
املواطنني من األرضار احملمتةل اليت ميكن أن يتعرضوا لها من جراء ذكل (مكثل احلوادث املرورية وحوادث العمل) نتيجة العجز يف
األداء املنتبه واملهارات احلركية عند من يتعاطون اخملدرات.11-14

ال جيوز المتيزي ضد أي خشص لكونه مدمناً .كام يلزم التذكري بوجوب التعامل مع األشخاص قيد اإلحتجاز يف ظل إحرتام حقوق
اإلنسان.19-22
الرباهني تبني أن هناك احامتلية أكرب يف تورط األشخاص اذلين يتعاطون اخملدرات أو يرسفون يف تعاطي الكحول يف أنشطة إجرامية
(اكلرتوجي واإلجتار والرسقة والسطو والعنف )...وقد يرجع ذكل إىل حاجهتم للحصول عىل املال الالزم لرشاء اخملدرات ولتوطيد
عالقهتم بتجار اخملدرات اذلين ينمتون إىل املنظومة اإلجرامية .وجيب أن يأخذ يف اإلعتبار كذكل أن هذا من املمكن أن يعمتد عىل
خيارات خشصية تعادي اجملمتع وال تريد القبول ابألعراف والقواعد اإلجامتعية للتعايش وترغب يف حتصيل دخل داخل منظومة القانون
بغض النظر عن تعاطي اخملدرات .23-27هذه السلوك اإلجرايم من املمكن تشجيعه ,ليس فقط يف ظل األوضاع سابقة اذلكر ,ولكن
أيضاً من خالل األثر اذلي حتدثه هذه املواد اخملدرة وأولها الكواكيني واألمفيتامني .ويه مواد يلجأ إلهيا اجملرمون غالباً وإن اكنوا من غري
املدمنيني ملعاونهتم يف إمتام أعامهلم اإلجرامية.28-30
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إدمان المخدرات بعض األشخاص املدمنيني يرتكبون جرامئاً متنوعة وال تقترص فقط عىل تكل املتصةل حبالهتم املرضية وبإحتياجاهتم للمخدرات.

والجريمة :ليس
قمعا ً وحسب
ولكن فرصة
إلعادة التأهيل
ينبغي أن ينص القانون عىل أن من يقوم بإرتاكب جرامئ (غري جرامئ العنف أو اإلعتداء عىل األشخاص) لتلبية احتياجاته املرتتبة عىل
الشخصي
إدمانه للمخدرات ,ميكن هل أن يقيض فرتة عقوبته يف إتباع مناجه عالج وإعادة تأهيل بديةل ابإلضافة إىل بعض املهام اإلجامتعية املفيدة.
واالجتماعي
وهكذا ميكن لهذا الوضع أن ميثل فرصة صاحلة إلعادة تأهيل املدمن خشصياً واجامتعياً .35-38

ويف مجيع األحوال ,ميكن لهذه اجلرامئ أن تكون مفهومة من الناحية اإلنسانية ,لكهنا ال ميكن تربيرها من الناحية اإلجامتعية ومن الناحية
القانونية وذلا جيب معاقبة مرتكبهيا ,مع إعطاهئم الفرصة لتحويل فرتة قضاهئم العقوبة إىل مناجه بديةل من الرعاية وإعادة التأهيل وحماوةل
الربء من احلاةل املرضية العصبية والنف�سية وكذا مما يرتتب علهيا من إحنراف إجامتعي.31-34
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السجن ليس هو السجن ليس ماك ًان لعالج املدمنيني .العقوابت القا�سية ميكن أن تعود عىل اجملمتع بأشخاص تفامقت مشالكهم السلوكية والنف�سية
المكان المناسب والاجامتعية .فقط مبقدور اإلحتجاز حني يمت تطويعه ملناجه العالج وإعادة التأهيل اليت ترافق الشخص املدمن وتدمعه خالل فرتة
قضائه للعقوبة ,أن ينجح يف التأهيل الاكمل للمدمن.
لعالج اإلدمان
وهكذا ميكن لفرتة قضاء العقوبة أن تتحول إىل فرصة طيع ًة لتحقيق شفاء الشخص املدمن وتأهيهل ليعود عضواً فاع ًال يف جممتعه.39-42

وإعادة التأهيل

وابإلضافة إىل ذكل ينبغي لفت األنظار إىل يشء يف غاية األمهية ,أال وهو أن ا�ستخدام التكييف اإلجيايب ,واذلي ميكن أن حيدثه
حتويل فرتة قضاء العقوبة إىل إنهتاج برامج العالج وإعادة التأهيل ,هو موقف عقالين ومناسب 43-45ملصلحة هذا املريض ,اذلي ال
يعاين فقط من مرض يؤثر عىل وظائف جسده ,بل يعاين من قصور ومضور قدرته عىل إختاذ القرار وابلتايل رغبته يف التحرر من ربقة
اإلدمان .وهو اليشء اذلي ال يمت دون تقدمي املساعدة وادلمع الالزم هل يف إطار احرتام حقوقه اإلنسانية.46-49
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تعزيز اللجوء
إلى التدابير
واإلجراءات
البديلة عن
السجن واتباع
مناهج العالج
وإعادة التأهيل
للمدمنيين
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من أجل تطبيق حصيح للتدابري البديةل عن السجن لألشخاص ذوي احلاجة الصحية والاجامتعية فعلياً ,مع جتنب إماكنية التالعب هبا
دخول السجن
وإ�ستغاللها من قبل بعض املساجني الغري م�ستحقني ,جيب أن يمت القيام بتشخيص دقيق متخصص عند ادلخول إىل السجن للتأكد
وتشخيص
من وجود اإلدمان ,عرب ا�ستخدام املعايري القيا�سية اليت تشري إىل “ ”DSM IVو“ .ICD 1055-59يف نفس الوقت جيب التحقق من
اإلدمان :التدخل وجود بعض األمراض املعدية ذات الصةل ابخملدرات واليت جيب اإللتفات إلهيا يف تصممي برامج إعادة التأهيل اخملصصة.60,61
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مزيد من التكامل ميكن لتطبيق العداةل أن يكون لها دور هام يف إعادة التأهيل ,وليس فقط يف العقاب القمعي.

جيب تعزيز ونرش إجراءات و�سياسات جديدة من شأهنا تقليل عدد األشخاص املدمنيني يف السجون وتشجيع اللجوء إىل اتباع مناجه
بديةل للعالج وإعادة التأهيل.50,51
ذلكل جيب تعزيز األشاكل اجلديدة للعقوابت البديةل لتجنب دخول املدمنيني السجون بداي ًة (عرب التحويل الفوري ملدة عقوبة احلبس
إىل ادلخول يف مناجه تأهيلية خارج السجن) ,وابلزتامن مع ذكل حماوةل ادلفع إىل إخراج املدمنيني املوجودين يف السجون عرب تفعيل
برامج إعادة التأهيل.52-54
و�سيكون ا�ستخدام املدمنيني يف بعض املهام واألعامل الاجامتعية املفيدة ابلتعاون مع املنظامت اخلريية شيئاً إجيابياً وفعا ًال.

السريع المستند
إلى البراهين
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بين العاملين في
المجال الجنائي
والصحي
واإلجتماعي:
تضافر فعال
للجهود لصالح
الفرد والمجتمع

جيب عىل فرق العمل اليت يمت تلكيفها بتفعيل وتسهيل التدابري البديةل أن تكون أكرث تاكم ًال وإندماجاً .ويعىن هذا أن ت�شمتل عىل
قضاة وأخصائيني يف اجملال الصحي والاجامتعي واجلنايئ ,يتحدون عىل نفس الهدف وهو إعادة التأهيل الشخيص والاجامتعي
لألشخاص املدمنيني.62-64
وينبغي أن يكون أعضاء هذه الفرق عىل عمل وتدريب جيد ,كام ينبغي أن يتوفر هلم من قبل السلطات اخملتصة اكفة أشاكل ادلمع
والتشجيع .أما فامي يتعلق ابلتدريب األسايس اذلي جيب أن حيصل عليه أعضاء هذه الفرق ,فيجب أن يكون مشرتاكً ومفتوحاً عىل
أكرث من ختصص ويتناول اجلوانب العصبية والعلمية والعالجية والتأهيلية ابإلضافة إىل اجلوانب السلوكية واإلدراكية والقانونية.65-68
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البرامج البديلة
الفعالة
والمستدامة
والغير مكلفة
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ضرورة إدخال
أنظمة تقييم
دائمة للنتائج
والتكاليف
والمنافع

تتطلب الربامج العالجية والتأهيلية رضورة القيام بعمليات تقيمي م�سمترة سواء فامي يتعلق ابلنتاجئ (عرب بعض املؤرشات امللموسة مثل
الن�سبة املئوية لألشخاص اذلين مل حيدث هلم أي انتاكس ومل يعودوا إىل ارتاكب اجلرامئ من جديد ,أو الن�سبة املئوية لألشخاص اذلين
مل يعودا إىل تعاطي اخملدرات من جديد ,وحىت يف حاالت الانتاكس تقدير احلقبة الزمنية اليت ا�ستغرقوها بني العالج والانتاكس) ,أو
فامي يتعلق ابلتاكليف (تاكليف الربامج مقارنة بفعاليهتا احلقيقية) ,أو فامي يتعلق ابملنافع املبارشة (توفري تاكليف إقامة األشخاص املدمنيني
يف السجون ,ادلخل اإلنتايج املتعلق بتن�شيط برامج التأهيل).70-72
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ضمان توفير
البرامج البديلة
عن السجن مع
اإلنتباه خاصةً
إلى النساء

من الرضورة مباكن أن يمت اإللتفات إىل مشلكة الاحتجاز بسبب جرامئ ذات صةل بتعاطي املواد اخملدرة واإلرساف يف تعاطي الكحول
حني يتعلق األمر ابلنساء ,كام يتطلب األمر أن يمت توفري بعض التدابري واإلجراءات اخملصصة لهن .73-75ويرجع السبب يف ذكل إىل أن
هن احلاضنات
يكن ّ
هؤالء النساء غالباً ما يكون علهين العديد من اإللزتامات وامل�سئوليات األرسية حيث أنه يف معظم األحيان ّ
ألطفالهن .76-78وال جيب بأي حال من األحوال أن ننىس أنه ابإلضافة إىل النتاجئ املرتتبة عىل احتجاز النساء يف السجون ,فإن الفصل
بني األم وأطفالها ميكن هل أن يؤدي إىل حدوث صدمات خطرية تؤثر عىل منو ونضج األطفال أنفسهم .79ولهذا فسواء ابلن�سبة للنساء
أو ابلن�سبة ألطفالهن فإن الربامج البديةل ال ميكن الا�ستغناء عهنا.

تعترب الربامج العالجية البديةل عن السجن مناجه م�ستدامة كام أهنا تعمل عىل تقليل التاكليف للمجمتع وكذا تقليل معاانة الشخص
واألرسة.
لكفة الشخص املدمن يف السجن يه أكرث بكثري من لكفة نفس الشخص إذا مت إدخاهل يف إحدى برامج إعادة التأهيل البديةل ,واليت
ميكن لها أن حتقق فائدة مزدوجة :عىل امل�ستوى الفردي يمت عالج الشخص املدمن وإعادة تأهيهل ,وعىل امل�ستوى اجملمتعي يمت إثراهئا
بعضو فعال مندمج ومنتج .الربامج البديةل هبذه الطريقة تسد الطريق أمام إحامتلية السقوط من جديد يف براثني اجلرمية.

اخلامتة
أنه ملن املأمول أن تتفق الكثري من ادلول عىل هذه املباديء ,وتنجح يف امل�ستقبل القريب يف خلق مزيد من الاسرتاتيجيات الفعاةل والربامج البديةل عن
.السجن بطريقة قابةل للتن�سيق والتنفيذ وفقاً لهذه املباديء العامة
أن مذكرة إعالن النوااي هذه متثل أساساً للعمل املشرتك للك اذلين يرغبون يف املسامهة يف تعزيز الوعي خاص ًة عند متخذي القرار وصانعي ال�سياسات (يف
إطار احرتام ا�ستقاللية لك دوةل ومنظومهتا الترشيعية) حول رضورة التن�سيق عاملياً لزايدة تطبيق برامج العالج وإعادة التأهيل البديةل عن احلبس
.لألشخاص املدمنيني اذلين يتورطون يف ارتاكب جرامئ غري عنيفة
.وأخرياً ,مل يتبقى إال اإلشارة إىل أن املسعى لتشجيع الربامج البديةل ينطوي عىل احرتام حلقوق اإلنسان وتعزيز لإلتفاقيات ادلولية وحيمل اخلري للمجمتع لكه
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البلدان والمنظمات المشاركة في االجتماع
روما  9-10أكتوبر 2012

ابلتعاون مع

ONDCP

Office of National Drug Control Policy
White House

البرازيل

النمسا

أنغوال

الجزائر

فرنسا

الفلبين

السلفادور

مصر

إيطاليا

إسرائيل

غواتيماال

يونان

النرويج

مالطا

ليبيا

لبنان

إسبانيا

سان مارينو

المملكة المتحدة

االتحاد الروسي

أوزبكستان

أوكرانيا

تركمانستان

طاجيكستان
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اإلئتالف ادلويل للتضامن للوقاية
املبكرة من اإلدمان

ليس هناك حل “وحيد” صاحل للك ادلول ,ولكن هناك حل “صاحل” للك
مشلكة عىل حده ,عىل أساس األوضاع البيئية والثقافية اخملتلفة وعىل أساس
تطور وا�ستدامة الظاهرة وكذا النظم الصحية واملؤسسات الاجامتعية
.ووجود مجموعات اجلرمية املنظمة
.التضامن ليس فقط واجباً أخالقياً ولكنه رضورة
.التضامن هو قمية إجيابية ملن يؤمنون ابمل�ستقبل
التضامن هو املبدأ األسايس لعوملة ذكية وإنسانية

أهداف اإلئتالف

تعزيز التعاون ادلويل وتن�سيق النوااي واجلهود يف جمال الوقاية وماكحفة
.اخملدرات
تفعيل رشاكة حقيقية للم�ستقبل ,مع لك ادلول املهمتة وامل�ستعدة ملشاركة
.العزم وامحلاس محلاية األجيال القادمة
مشاركة الاسرتاتيجيات واملواد واملناجه واإلجراءات الفعاةل (واملثبتة علمياً)
.يف جمال الوقاية وماكحفة اخملدرات

االكوادور

كندا

كمبوديا

األمارات العربية
المتحدة

األردن

اليابان

التفيا

قيرغيزستان

كينيا

البرتغال

بناما

السلطة الوطنية
الفلسطينية

السويد

سويسرا

الواليات المتحدة
فيتنام
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*المشاركون
التاسع من أكتوبر 9 / 10
Sandro De Bernardin

السيد  /ساندرو دي بيرناردين

املدير العام لل�شئون ال�سيا�سية واألمنية
وزارة ادلاخلية

Gilberto Gerra

السيد  /جيلبرتو جيررا

Yury Fedotov
السيد  /يوري فيدوتوف

Andrea Riccardi
السيد  /أندريا ريكاردي

املدير التنفيذي للمكتب التابع لألمم املتحدة املعين
” “UNODCمباكحفة اخملدرات واجلرمية

وزير التعاون ادلويل واإلندماج

Giovanni Serpelloni

Raymond Yans

السيد  /جوفاني سيربيللوني

السيد  /رايموند يانس

رئيس قطاع الوقاية من اخملدرات والصحة يف مكتب
األمم املتحدة املعين مباكحفة اخملدرات واجلرمية
”“UNODC

رئيس قسم �سياسات ماكحفة اخملدرات
رئاسة جملس الوزراء

” “INBCرئيس اجلهاز ادلويل ملاكحفة املواد اخملدرة

R. Gil Kerlikowske

Kjell Erik Øie

Viktor Ivanov

السيد  /جيل كيرليكوسكي

مدير مبكتب ال�سياسات الوطنية ملاكحفة اخملدرات
) - ONDCPالوالايت املتحدة األمريكية(

Jeffrey Lee
السيد  /جيفري ليي

مدير تنفيذي
 Mentorمؤسسة مينتور
)الوالايت املتحدة األمريكية(

السيد  /كييل أريك

وزير دوةل بوزارة الصحة
)الرنوجي(

Zili Sloboda
السيد  /زيلي زلوبودا

السيد  /فيكتور إيفانوف

مدير املصلحة الفيدرالية ملاكحفة اخملدرات
)مجهورية رو�سيا الفيدرالية(

Yea-Rin Cha
السيد  /يا  -رين تشا

مدير يف البحث والتطوير
JSB International Inc.
مستشار يف الوالايت املتحدة األمريكية ويف مكتب
UNODC

 - UNODCمبادرة ال�شباب

Susan R. Thau

Arthur T. Dean

السيدة  /سوزان ثاو

السيد  /أرثر ديان

مستشارة يف جمال ال�سيا�سيات العامة
مجموعة حتالف ماكحفة اخملدرات يف أمرياك
)الوالايت املتحدة األمريكية(
)of America (USA

رئيس مجموعة حتالف ماكحفة اخملدرات يف أمرياك
)الوالايت املتحدة األمريكية(

Danilo Ballotta

Patrick Penninckx

لسيد  /دانيلو باللوتا

) (EMCDDAممثل للمرصد األوريب للمخدرات
جملس رئاسة الوزراء ابالحتاد األوريب

السيد  /باتريك بيننينكس

 Pompidouاألمني التنفيذي جملموعة بومبيدو
الاحتاد األوريب

العاشر من أكتوبر 10 / 10
Douglas B. Marlowe
السيد  /دوجالس مارلو

West Huddleston
السيد  /ويست هادليستون

Giovanni Tamburino
السيد  /جوفاني تامبورينو

مدير شعبة القانون وأحباث األخالق
” “NADCPالرابطة الوطنية لقضاة حمامك اخملدرات
)الوالايت املتحدة األمريكية(

رئيس املكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لقضاة حمامك
” “NADCPاخملدرات
)الوالايت املتحدة األمريكية(

رئيس قسم إدارة السجون
وزارة العدل

Jonathan Lucas

Lindsay Wood

Robert G. Rancourt

مدير املعهد اإلقلميي لألمم املتحدة ألحباث اجلرمية
) (UNICRIوالعداةل

رشطي وانئب رئيس رابطة رشطيي سكوتالند
)اململكة املتحدة(

السيد  /جوناثان لوكاس

السيد  /ليندساي وود

السيد  /روبرت رانكورت

قايض
” “NADCPالرابطة الوطنية لقضاة حمامك اخملدرات
)الوالايت املتحدة األمريكية(

Kevin A. Sabet
السيد  /كيفين ثابت

مدير معهد ال�سياسات املعين ابخملدرات
)جامعة فلوريدا (الوالايت املتحدة األمريكية

.الترتيب على أساس أعمال المؤتمر *
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معرض الصور
كلمة الوزير أندريا ريكاري
أندريا ريكاردي ويوري فيدوتوف وجوفاني سيربيللوني

افتتاح أعمال اليوم األول

المؤتمر الصحفي

يوري فيدوتوف

.ابتريك بيننينكس ,دانيلو ابللوات ,جوفاين سريبيللوين ,يوري فيدوتوف ,راميوند اينس ,جواناثن لواكس ,جيلربتو جريرا
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أندريا ريكاري  ,جيلبرتو جيررا

لقطة لقاعة المؤتمرات مع الوفود الحاضرة

كلمة جوفاني سيربيللوني

كلمة رايموند يانس

بعض المتحدثين في فعاليات اليوم األول
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كلمة إليزابيتا سيميوني
بيان الوفود

كلمة جوفاني تامبورينو
بيان الوفود

بعض المتحدثين في فعاليات اليوم الثاني

جوناثان لوكاس ,كيفين ثابت ,جيلبرتو جيررا
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نقاش بين الوفود

نقاش بين الوفود

كلمة جوناثان لوكاس

جيلبرتو جيررا ,جوفانا كامبيللو ,إليزابيتا سيميوني

ويست هادليستون يعرض محاكم المخدرات
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 روبرت رانكورت, دوجالس مارلو,ويست هادليستون

كلمة كيفين ثابت

مداخالت من القاعة

طاقم العمل التنظيمي والمعاون لقسم سياسات
“ مكافحة المخدراتDPA”
 لوتشاان ساكوين:القطاع اإلداري

Cons. Luciana Saccone

Gianluca Amico, Nadia Balestra, Paolo Berretta, Ilaria Bulla, Vittorio Cajola, Fiorella Calò, Patrizia Carnevale, Iulia Alexandra Carpignano, Arianna Cioffi, Giorgia
Costa, Veronica D’Ambrosio, Riccardo de Conciliis, Massimo De Giorgi, Carlo De luca, Angelina De Simone, Luciano Del Mastro, Raffaella Esposito, Carmela
Danila Facchini, Carolina Faiella, Anna Maria Fanfarillo, Sara Fanfarillo, Alessandra Fraschini, Barbara Gagliassi, Bruno Genetti, Andrea Giovannelli, Cinzia
Grassi, Sabrina Liberatori, Luigi Paolo Marafico, Francesca Marazzi, Nicoletta Marconi, Marilisa Marianella, Giulia Marino, Andrea Martena, Roberto Mollica,
Daniela Morrone, Renata Pace, Sara Piilucci, Sonia Principe, Andrea Ricci, Silvia Romano, Placido Maria Signorino, Manuela Svampa, Roberta Tito, Lorenzo
Tomasini, Andrea Toraldo, Maria Alessandra Tullio, Fedele Tullo, Eugenio Francesco Valenzi, Luisa Vecchiocattivi, Marisa Verdi, Giulia Vinciguerra, Silvia Zanone.
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Via dei Laterani, 34 - 00184 - Roma
Tel. 06/67796350 - Fax 06/67796843
e-mail: dipartimentoantidroga@governo.it

Siti istituzionali:
http://www.politicheantidroga.it
http://www.allertadroga.it
http://www.droganograzie.it
http://cocaina.dronet.org
http://drugsonstreet.it
http://www.drogaedu.it
http://italianjournalonaddiction.it
http://cannabis.dronet.org

http://www.dronet.org
http://www.droganews.it
http://www.drugfreedu.org
http://www.neuroscienzedipendenze.it
http://alcol.dronet.org
http://www.dreamonshow.it
http://www.dpascientificcommunity.it
http://www.drogaprevenzione.it

